
Cennik maty edukacyjne, antypoślizgowe  
kod grafika nazwa wymiary cena netto cena brutto

gM01 Alfabet Niebieski - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 230x230 cm 1 048,78 zł              1 290,00 zł              

gM02 Alfabet Pomarańczowy - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 230x230 cm 1 048,78 zł              1 290,00 zł              

gM03 Rymy Angielskie - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 200x170 cm 723,58 zł                 890,00 zł                  

gM04 Miasteczko ulice - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 170x250 cm 886,18 zł                 1 090,00 zł              

gM05 Chińczyk - maty edukacyjne, antypoślizgowe  120x120 cm 325,20 zł                 400,00 zł                  

gM06 Guziki Podwójne - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 170x230 cm 804,88 zł                 990,00 zł                  

gM07 Guziki Potrójne - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 230x230 cm 1 048,78 zł              1 290,00 zł              

gM08 Kalkulator - maty edukacyjne, antypoślizgowe  120x150 cm 398,37 zł                 490,00 zł                  

gM09 Klasy Niebieskie 1 - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 120x265 cm 650,41 zł                 800,00 zł                  

gM10 Klasy Niebieskie 2 - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 120x265 cm 650,41 zł                 800,00 zł                  

gM11 Klasy Pomarańczowe 2 - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 120x265 cm 650,41 zł                 800,00 zł                  

gM12 Klasy Pomarańczowe 1 - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 120x265 cm 650,41 zł                 800,00 zł                  

gM13 Klasy Hopla 1 - maty edukacyjne, antypoślizgowe  90x330 cm 650,41 zł                 800,00 zł                  

gM14 Klasy Hopla 2 - maty edukacyjne, antypoślizgowe  130x190 cm 560,98 zł                 690,00 zł                  

gM15 Klasy Hopla 3 - maty edukacyjne, antypoślizgowe  170x230 cm 804,88 zł                 990,00 zł                  
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Cennik maty edukacyjne, antypoślizgowe  

gM16 Kompas Czerwony - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 150x150 cm 487,81 zł                 600,00 zł                  

gM17 Kompas Niebieski - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 150x150 cm 487,81 zł                 600,00 zł                  

gM18 Kompas Czarno-Biały - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 150x150 cm 487,81 zł                 600,00 zł                  

gM19 Klasy Kostka Niebieska - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 130x130 cm 398,37 zł                 490,00 zł                  

gM20 Klasy Kostka Zielona - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 130x130 cm 398,37 zł                 490,00 zł                  

gM21 Klasy Kostka Żółta - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 130x130 cm 398,37 zł                 490,00 zł                  

gM22 Klasy Kostka Czerwona - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 130x130 cm 398,37 zł                 490,00 zł                  

gM23 Labirynt Niebieski - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 120x120cm 325,20 zł                 400,00 zł                  

gM24 Labirynt Zielony - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 120x120cm 325,20 zł                 400,00 zł                  

gM25 Labirynt Żółty - maty edukacyjne, antypoślizgowe  120x120cm 325,20 zł                 400,00 zł                  

gM26 Labirynt Czerwony - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 120x120cm 325,20 zł                 400,00 zł                  

gM27 Klasy Latawiec Niebieski - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 120x265 cm 650,41 zł                 800,00 zł                  

gM28 Klasy Latawiec Zielony - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 120x265 cm 650,41 zł                 800,00 zł                  

gM29 Klasy Latawiec Żółty - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 120x265 cm 650,41 zł                 800,00 zł                  

gM30 Klasy Latawiec Pomarańczowy - maty 
edukacyjne, antypoślizgowe

 120x265 cm 650,41 zł                 800,00 zł                  
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Cennik maty edukacyjne, antypoślizgowe  

gM31 Lustro 2 - maty edukacyjne, antypoślizgowe  2szt.x120 cm 650,41 zł                 800,00 zł                  

gM32 Lustro 3 - maty edukacyjne, antypoślizgowe  3szt.x120 cm 975,61 zł                 1 200,00 zł              

gM33 Lustro 4 - maty edukacyjne, antypoślizgowe  4szt.x120 cm 1 300,81 zł              1 600,00 zł              

gM34 Lustro 6 - maty edukacyjne, antypoślizgowe  6szt.x120 cm 1 951,22 zł              2 400,00 zł              

gM35 Młynek - maty edukacyjne, antypoślizgowe  120x120 cm 325,20 zł                 400,00 zł                  

gM36 Planety - maty edukacyjne, antypoślizgowe  200x200 cm 804,88 zł                 990,00 zł                  

gM37 Klasy Rakieta - maty edukacyjne, antypoślizgowe  170x235 cm 804,88 zł                 990,00 zł                  

gM38 Mata Sportowa Obręcze - maty do ćwiczeń  100x200 cm 398,37 zł                 490,00 zł                  

gM39 Mata Sportowa Drabinka - maty do ćwiczeń  100x200 cm 398,37 zł                 490,00 zł                  

gM40 Zestaw 9 mat do ćwiczeń - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 90x90 cm 1 463,41 zł              1 800,00 zł              

gM41 Szachownica Czarno-Biała - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 120x120 cm 325,20 zł                 400,00 zł                  

gM42 Szachownica Czerwona - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 120x120 cm 325,20 zł                 400,00 zł                  

gM43 Szachownica Niebieska - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 120x120 cm 325,20 zł                 400,00 zł                  

gM44 Szachownica Zielona - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 120x120 cm 325,20 zł                 400,00 zł                  

gM45 Tarcza 10 do 300 - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 150x150 cm 487,81 zł                 600,00 zł                  
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Cennik maty edukacyjne, antypoślizgowe  

gM46 Tarcza - maty edukacyjne, antypoślizgowe  150x150 cm 487,81 zł                 600,00 zł                  

gM47 Tarcza 5 do 100 - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 150x150 cm 487,81 zł                 600,00 zł                  

gM48 Tor Samochodowy 1 - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 150x120 cm 398,37 zł                 490,00 zł                  

gM49 Tor Samochodowy 2 - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 120x200 cm 487,81 zł                 600,00 zł                  

gM50 Tor Samochodowy 3 - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 130x240 cm 642,28 zł                 790,00 zł                  

gM51 Twister 1 - maty edukacyjne, antypoślizgowe  170x235 cm 804,88 zł                 990,00 zł                  

gM52 Twister 2 - maty edukacyjne, antypoślizgowe  120x350 cm 886,18 zł                 1 090,00 zł              

gM53 Warcaby Chińskie - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 120x120 cm 325,20 zł                 400,00 zł                  

gM54 Zegar Paw - maty edukacyjne, antypoślizgowe  200x200 cm 804,88 zł                 990,00 zł                  

gM55 Zegar Rzymski - maty edukacyjne, 
antypoślizgowe

 150x150 cm 487,81 zł                 600,00 zł                  

Cennik obowiązuje od dn. 10.12.2022 r.

  1. Cena nie obejmuje kosztów przesyłki
  2. Gwarancja Standard: 1 rok
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